
 

বাংলােদশ িষ াংক 
ধান কাযালয়,ঢাকা। 

 
শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভাগ 

 
িবষয়ঃ  লাই,২০২০ হেত সে র,২০২০ সময়কােলর ১ম াি েকর   

                             াচার কৗশল কম-পিরক না ও িতেবদন দািখল সং া  সভার কাযিববরণী। 
 

সভাপিত : জনাব মাঃ আিজ ল বারী, মহা ব াপক ( শাসন) ও 
ফাকাল পেয়  কমকতা,জাতীয় াচার কৗশল কম-

পিরক না বা বায়ন। 
তািরখ ও সময় : ২০.০৯.২০২০, সকাল : ১১:০০ঘ কা। 

ান : বাড ম, িবেকিব, ধান কাযালয় ভবন। 
উপি িত : Zoom Video Conferencing Record  - ০৯  

িবভাগীয় কাযালয়, ০৯  িবভাগীয় িনরী া কাযালয়, ৫৩  
 আ িলক/আ িলক কাযালয়, ৫৪  আ িলক িনরী া 

কাযালেয়র াচার কমপিরক না নয়ন ও  মািসক 
অ গিত িতেবদন ত ও ওেয়বসাইেট িতেবদন  
Upload সংি  জনবল এবং িত কাযালেয়র জাতীয় 

াচার কৗশল কম-পিরক না বা বায়ন ফাকাল পেয়  
কমকতাগণ। 

 

০১. সভার ারে  সভাপিত মেহাদয় তারঁ াগত ব ে  Zoom Video Conferencing এ অংশ হনকারী 
সকলেক ধ বাদ াপন কের সরকার ক ক ঘািষত জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন এবং মাঠ পযােয়র কাযালয়স েহ 

াচার চচার িবষয়  া া কেরন। সকল কাযালয়েক গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মি পিরষদ িবভােগর িনেদিশত 
গাইড লাইন মাতােবক জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না নয়ন ও  মািসক িতেবদন েতর উপর িবেশষ 

 আেরাপ কেরন। ু পিরবী েনর িনিম  াংেকর ওেয়বসাইেট NIS Tab এ মাঠ পযােয়র কাযালয়স েহর নােম 
থক Tab খালা হেয়েছ। উ   Tab এ ইউজার আইিড এবং পাসওয়াড িদেয় লগইন কের মাঠ পযােয়র কাযালয়স হ 
  কমপিরক না ও িনয়িমতভােব মািসক অ গিত িতেবদন  Upload করেব। এই িবষেয় ওেয়বসাইেটর NIS 

Tab এ সংি  কাযালয়স েহর   Tab এ লগইন কের ত  Upload করার ি য়া স েক িশ েনর ব া 
করা হেয়েছ। ইেতামে  আইিস  িসে মস,কাড ও মাবাইল াংিকং িবভাগ হেত NIS Tab এ লগইন কের ত  
Upload করার ি য়া স িকত এক  গাইড লাইন মাঠ পযােয় জাির করা হেয়েছ- মেম সকলেক অবিহত কেরন। 
 

০২. সভায় শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভােগর উপমহা ব াপক জনাব মাহা দ মিন ল ইসলাম তার ব ে  
াচার কৗশল কম-পিরক না ও িতেবদন দািখল সং া  মি পিরষদ িবভােগর গাইড লাইন এবং অথ ম ণালেয়র 

িনেদশনা যথাযথভােব পিরপালেনর জ  সকলেক পরামশ দান কেরন। 
 

০৩.  সভার ২য় পযােয় শাখা িনয় ণ ও বসা উ য়ন িবভােগর উ তন  কমকতা  জনাব মাঃ ইয়ািহয়া ইঁয়া 
াচার কমপিরক না নয়ন ও  মািসক অ গিত িতেবদন ত ি য়ার উপর িব ািরতভােব সিচ  িশ ণ 

কমশালা পিরচালনা কেরন এবং দািখল ত াচার কমপিরক না, ২০২০ এর অস িত ও ল  িনেয় পযােলাচনা 
কেরন। সবেশেষ আইিস  অপােরশন িবভােগর এি কউ ভ ইি িনয়ার (কি ঃ) জনাব শারিমন িবনেত জামান 
ওেয়বসাইেটর NIS Tab এ মাঠ পযােয়র কাযালয়স েহর নােম Tab স েহ লগইন  এবং ত  Upload করার 

ি য়ার উপর িব ািরতভােব সিচ  িশ ণ কমশালা পিরচালনা কেরন। 
 

০২. সভায় িন প িস া  িহত হয় :- 
 ক) াংেকর ওেয়বসাইেটর NIS Tab এ মাঠ পযােয়র কাযালয়স হ   SubTab এ ইউজার 

আইিড এবং পাসওয়াড িদেয় লগইন কের   ত  িনয়িমতভােব Upload করেব। 
 খ) SubTab স েহ   কাযালেয়র ০৫ সদ  িবিশ  াচার ও নিতকতা  কিম , াচার কৗশল 

কম-পিরক না বা বায়ন িবষয়ক ০১ জন ফাকাল পেয়  কমকতার নাম ও তােঁদর সােথ 
যাগােযােগর জ  টিলেফান ন র ও ইেমইল কানা আপেলাড করেবন। 

চলমান- 



: পাতা-০২ : 
 
 

 
 গ) SubTab স েহ   কাযালেয়র াচার কৗশল কম-পিরক না, মািসক িভি েত বা বায়ন 

অ গিত িতেবদন মি পিরষদ িবভােগর িনেদিশত গাইড লাইন মাতােবক িনধািরত সমেয়র মে  
Upload করেব। মানকস হ   কাযালেয় সংর ণ করেব,যােত এতদসং া  য কান 
পিরবী ণ/পিরদশণকােল তা উপ াপন করা স ব হয়। 

 ঘ) াচার কৗশল কম-পিরক না, মািসক বা বায়ন অ গিত িতেবদন ছাড়াও াচার িবষয়ক 
য কান সভার না শ, কাযিববরণী এবং াচার কায ম সংি  প ািদ  SubTab স েহ 

Upload করেব। 
 
০৫. সভায় আর কান আেলাচ িচ না থাকায় সবাইেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত মেহাদয় সভার সমাি  ঘাষণা 
কেরন। 
 

 
 

                                                                                 া িরত  
                                                                                                ২০.০৯.২০২০                                                            

       ( মাঃ আিজ ল বারী) 
মহা ব াপক ( শাসন) 

ও 
ফাকাল পেয়  কমকতা, 
জাতীয় াচার কৗশল  

 কম-পিরক না বা বায়ন। 
 

                                                                                           
 

নং- কা/শািন উিব-৮(অংশ-৮)২০২০-২০২১/৫৬১(১২৫০)                      তািরখঃ ০৫.১০.২০২০ 
     
অবগিত ও পরবত  েয়াজনীয় ব া হেনর জ  অ িলিপ রণ করা হেলাঃ- 
 

০১। চীফ াফ অিফসার, ব াপনা পিরচালক মেহাদেয়র সিচবালয়, িবেকিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
০২। াফ অিফসার, উপ- ব াপনা পিরচালক মেহাদয়গেণর দ র, িবেকিব, ধান কাযালয়, ঢাকা। 
০৩। াফ অিফসার, সকল মহা ব াপক মেহাদেয়র দ র, অ , াফ কেলজ, িবেকিব, ধান কাযালয়, ঢাকা।  
০৪। সকল িবভাগীয় মহা ব াপক,িবভাগীয় কাযালয়, বাংলােদশ িষ াংক।  
০৫। মহা ব াপক, ানীয়  কাযালয়, ঢাকা ।  
০৬। সকল িবভাগীয় িনরী া কমকতা, িবভাগীয় িনরী া কাযালয়,বাংলােদশ িষ াংক। 
০৭। সকল উপ মহা ব াপক, ধান কাযালয়,ঢাকা বাংলােদশ িষ াংক। 
০৮। সকল  আ িলক/আ িলক ব াপক,  আ িলক/আ িলক কাযালয়, বাংলােদশ িষ াংক।  
০৯। সকল কেপােরট শাখা ব াপক,বাংলােদশ িষ াংক। 
১০। সকল আ িলক িনরী া কমকতা, আ িলক িনরী া কাযালয়,বাংলােদশ িষ াংক। 
১১। শাখা ব াপক (  আ িলক/আ িলক ব াপেকর মা েম) বাংলােদশ িষ াংক। 
১২। নিথ/মহানিথ।  
 
 

                                                                                                                                                
০৫.১০.২০২০ 

 ( মাহা াদ মিন ল ইসলাম) 
উপমহা ব াপক 


